
EW6S306S pralni stroj-polnjenje spredaj

Vsak dan nežno pranje

Naš ozki pralni stroj PerfectCare 600 s sistemom SensiCare prilagodi dolžino
programa količini perila ter ob tem porabi manj energije in vode, kar preprečuje,
da bi se perilo predolgo pralo. Tako so omogočeni najvarčnejši programi za
celo najmanjše količine perila; zaradi ozke izvedbe prihranite prostor brez
poslabšanja zmogljivosti ali nege.

Prilagojena nega v krajšem času

Naš sistem SensiCare prilagodi cikel tako, da prepreči
prepranost oblačil. Vaša oblačila tako ohranijo svoj
izgled dlje časa.

Vsako vlakno doseženo, vsak kos nežnejši

Možnost SoftPlus predhodno namoči in razporedi oblačila enakomernejše.
Tako se zagotovi, da je vsako vlakno doseženo in da je vsak kos oblačila na
občutek bolj nežen ter dlje časa diši po svežem.

Prednosti izdelka:
Para pomaga odstraniti bakterije in alergene iz priljubljenih oblačil.•

Uživajte v učinkovitosti pri vsakem pranju s programi pranja, ki so prilagojeni
vašemu urniku – tako prihranite čas in energijo.

•

Ozki pralni stroji zagotavljajo popolno nego za vaša oblačila, obenem pa
prihranijo prostor v domu.

•

Značilnosti:

Zmogljivost pranja: 6 kg•
Največja hitrost ožemanja: 1000
obr./min

•

Program za pranje svile z nežnim
pranjem in prilagojenim ožemanjem.

•

Programi: vklop/izklop, bombaž,
bombaž ekonomično, sintetika,
občutljivo, hitro, izpiranje,
ožemanje/črpanje, Antialergijska para,
otroška oblačila, svila, volna, športna
oblačila, program za zunanja oblačila,
Jeans

•

Sistem za uravnoteženje bobna•
Tehnologija Fuzzy Logic, prilagajanje
programa količini perila

•

Zamik vklopa•
Indikator za predoziranje pralnega
sredstva

•

Varovalo za otroke•
Podnožje: 4 nastavljive nogice•
Protipoplavna zaščita•

Tehnične značilnosti:

Zmogljivost pranja (kg) : 6•
Razred energijske učinkovitosti : A+++•
Maksimalno število obratov na minuto : 1000•
Sistem motorja : Univerzalni•
Prostornina bobna : 42•
Programi : vklop/izklop, bombaž, bombaž ekonomično, sintetika,
občutljivo, hitro, izpiranje, ožemanje/črpanje, Antialergijska para,
otroška oblačila, svila, volna, športna oblačila, program za
zunanja oblačila, Jeans

•

Zunanje mere (VxŠxG) v mm : 845x595x380•
Učinek ožemanja : C•
Letna poraba el. energije (kWh) : 153,0•
Letna poraba vode (l) : 9999•
Odstotek vlage po maksimalnem ožemanju : 60•
Glasnost pri pranju (dB(A)) : 58•
Glasnost pri ožemanju (dB(A)) : 76•
Poraba energije pri pranju bombaža (60°) : 0.82•
Trajanje standardnega programa za bombaž 60 °C pri polni
obremenitvi (min) : 215

•

Poraba vode pri programu bombaž60 v l : 46•
Depth max, mm : 415•
Kolesa : 4 nastavljive nogice•
Dolžina kabla (m) : 1.4•
Priključna moč (W) : 2000•
Moč (V) : 230•
Varovalka (A) : 10•
Frekvenca (MHz) : 50•
Certifikat Woolmark : Woolmark Blue•
Det. dispenser compartments no : 3•
PNC koda : 914340324•
Product Partner Code : All Open•
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